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پاییز و زمستان 1400

یاریگران کودکان کار پویا

 گزارش عملکرد مؤسسه گزارش عملکرد مؤسسه



دیباچه 

اجرا و مدیریت

واحد آموزش

واحد روانشناسی

واحد مددکاري

کارگروه  گفتار درمانی 

کارگروه ورزش و مهار تهاي حرکتی 

واحد روابط عمومی

مؤسسه یاریگران باهمه فراز و نشی بهایی که در پاییز و زمستان 1400داشت 

تالش کرد در راستاي احقاق حقوق کودکان و هد فهاي مؤسسه گام بردارد. 

به دلیل ادامه هم هگیري کرونا بیشتر کال سها به صورت آنالین برگزار شد و 26 

کودك پی شدبستانی ما در اسفندماه فار غالتحصیل شدند. 

طرح  اجراي  به  مجبور  مؤسسه  در  کودکا نکار  ثب تنام  براي  تقاضا  افزایش  با 

بررس یهاي  نتیجه  در  که  شدیم  جدید  دان شآموزان  پذیرش  براي  غربالگري 

تخصصی، قرار شد پایه پی شدبستان و کالس اول در سال 1401 برگزار نشود و 

به جاي آن با پیگیري مددکار مؤسسه کودکان داراي اوراق هویتی به مدارس 

دولتی معرفی شوند.  

با توجه به اهمیت ادبیات در بخش آموزش پژوه آشنایی کودکان با فردوسی و 

مؤسسه  بخ شهاي مختلف  فعالی تهاي  ادامه مشروح  در  برگزار شد.  شاهنامه 

یاریگران کودکان کار پویا درج شده است.
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جداول و نمودارها

56

اقدامات جاري:

   برگزاري جلسات مستمر هفتگی یا روزانه با مسئولان و نیروهاي همه واحدها

   برگزاري ماهانه و منظم جلسات هیئت مدیره جهت مشاوره و سیاس تگذاري کالن توسط هیئت مدیره

نظارت بر بخشهاي مختلف مؤسسه ( نظارت مستقیم بر بخشهاي مددکاري و مالی و نظارت غیرمستقیم 

بر سایر واحدها)

   مکاتبات و جلسات آنالین و در صورت لزوم حضوري مستمر با نهادهاي مرتبط از جمله شهرداري، شوراي 

شهر، اداره بهداشت وزارت بهداشت، بهزیستی و شبکه یاري کودکان کار 

   جلسات مستمر با اسپانسرها و یاریگران مالی و ارائه دهندگان خدمات داوطلبانه به مؤسسه

پروژ ههاي خاصمدیریت و اجرا

تحصیلی جدید  سال  در  دان شآموزان  حضوري  آموز شهاي  شروع  براي  راهبردي  برنام هریزي     مدیریت 



   تعداد دان شآموزان کل مجموعه 126 نفر هستند که پنج روز در هفته در مؤسسه آموزش م یبینند. 

   کالس ورزش تحت عنوان دفاع شخصی و یوگا هر هفته براي تمام پای هها برگزار و جلسه هاي ورزشی و 

حرکتی اصالحی به صورت ت کنفره براي بعضی از دانش آموزان برگزار شد. 

78

اقدامات جاري:

   کال سهاي آنالین در پای ههاي پی شدبستان تا ششم ابتدایی چهار روز در هفته از ساعت 8/30 تا 12/30 

برگزار شد.

   هفت هاي یکبار دان شآموزان هر پایه با معلم همان مقطع جلس ههاي و کالس حضوري داشتند.

   پایۀ پی شدبستان در انتهاي اسفند ماه سال 1400 به انتها رسید و دان شآموزان فار غالتحصیل شدند.

   هر دو هفته ی کبار جلسۀ شوراي معلمان به صورت آنالین برگزار شد. 

   جلسات هماهنگی با واحد مددکار ياجتماعی براي ثبت نام بچه هایی که اوراق هویتی دارند، در مدارس 

دولتی برگزار و اسامی اعالم شد. 

   هر ماه معل مهاي هر پایه طرح در سهاي ماه مورد نظر را با توجه به بودج هبندي تدریس ساالنه زیر نظر 

مسئول آموزش نوشتند و در نرم افزار ترلو قرار دادند. 

   ارجاعاتی از حضور و غیاب بچ هها و نحوة عملکردشان به واحد مددکاري اجتماعی داشتیم و نتایج توسط 

مسئول آموزش پیگیري م یشد. 

   در دي ماه 1400 ارزیابی توصیفی در تمام مقاطع از دان شآموزان انجام دادیم و به دان شآموزان هر مقطع 

غیر از پی شدبستان کارنامه داده شد. 

   جلساتی با والدین براي همکاري بهتر مدرسه و والدین در واحد آموزش با حضور معلمان و مسئول آموزش 

برگزار شد. 

واحد آموزش
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جداول و نمودارها:

  ارجاعات آموزش به مددکاري اجتماعی : 42 مورد ارجاع داده شد و بعد پیگیري به عمل آمد. 

  12 جلسه آنالین و 3 جلسه حضوري در واحد آموزش شوراي معلمان برگزار شد.

  2 جلسه کارگاه عروس کسازي و آموزش تکنی کهاي هنري به معلمان توسط خان مها آرزو یاغلی و سعیده 

سلیمی برپا شد.

جدول کار کمی واحد آموزش در نیمه دوم 1400

پروژه هاي خاص: 

   پروژة شاهنامه به مناسبت زادروز فردوسی بزرگ و هم زمانی جشن سده در تمامی مقاطع برگزار شد.

   بعضی کال سها بر محتواي شاهنامه و داستا نهایش به صورت انتخابی کار کردند مانند هف تخان رستم، 

زال و رودابه و بعضی کال سها بر شخصیت فردوسی شاعر بلند آوازه تمرکزکردند. کارهاي دستی، ویدئو 

و...... ما حصل این پروژه بود. 

   به مناسبت نوروز نیز پروژ هاي در تمام مقاطع برگزار شد؛ همۀ کال سها سبزه، سبز کردند، هر کدام از 

کودکان نیز به طور شخصی در خانه به کاشت سبزه عید پرداختند. در کال سهاي حضوري نیز تخم مرغ 

رن گآمیزي شد. همچنین بر اجراهاي نوروزي کودکان براي جشن عید کار شد؛ بعضی کال سها نمایش، 

بعضی شعر و بعضی مسابقه برگزار کردند. 

   کارگاه عروس کسازي حاجی فیروز و عمو نوروز توسط خانم سعیده سلیمی به مدت 2 ساعت در شوراي 

معلمان برگزار شد و همۀ بچ هها براي خودشان عروسک درست کردند. 

   در روز جشن نوروز، دان شآموزان درکال سهایشان سفرة هف تسین چیدند و حیاط را تزیین کردند. جشن 

نوروز براي همۀ دان شآموزان برگزار شد. 

دستاوردها :

   26 نفر از دان شآموزان مقطع پی شدبستان در اسفند ماه 1400 فار غالتحصیل شدند.
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اقدامات ویژه

   ادامه کار داوطلبان خانه کودك وجایگزی نکردن دو نفر داوطلب جدید به جاي داوطلبینی که دیگر امکان 

ادامه همکاري با خانه کودك را نداشتند. 

از  گروه  این  فار غالتحصیلی  به  توجه  با  دان شآموزان کالس ششم.  براي  پرورش یحمایتی  گروه     برگزاري 

کودکان در سال تحصیل جاري و دلبستگی فراوان این کودك به مدرسه، این جلس هها به شکل ی کهفته 

در میان براي تسهیل این تغییر در زندگی ایشان برگزار شد.

گزارش شش ماهه دوم سال 1400 از عملکرد واحد روا نشناسی

اقدامات جاري

   برگزاري جلسات روا نشناسی و مشاوره براي کودکان و در موارد الزم براي والدین

   برگزاري گرو ههاي حمایتی براي تسهیل یادگیري کودکانی که بنا به گزارش معلمان نیازمند مداخل ههاي 

حمایتی براي پیشرفت تحصیلی هستند. 

   همکاري موردي با واحد روابط عمومی براي تهیه محتوا

   شرکت در جلسات مشترك با واحدهاي آموزش، روا نشناسی، مددکاري که بنا به ضرورت در خصوص 

برخی از کودکان برگزار شد هاند و سپس پیگیري اقدامات الزم تصمی مهاي جلس هها

   شرکت در جلسه گروهی با حضور دو نفر ازاعضاي هیئت مدیره جهت گفتگو و تباد لنظر درخصوص رفع 

چال شها و ارتقاي عملکرد در هریک از واحدهاي خانه کودك.

   برگزاري جلس ههاي آموزش و تبادل نظر با معلمان

   برگزاري جلسات سوپرویژن براي داوطلبان روانشناسی 

   طراحی مجدد فر مهاي گزارش روان درمانی و ارزیابی بالینی و مناس بسازي آنها براي خانه کودك

   ارائه ماهانه آمار فعالی تهاي انجام شده به مدیریت مؤسسه

   برنام هریزي جهت اقدامات الزم در نیمه اول سال آینده

روانشناسیروانشناسی
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الف) اقدامات جاري 

پاییز 1400

   تعداد ارجاعات درمانی: 173 مورد

   تعداد مصاحب ههاي مددکاري اجتماعی، مداخله در بحران و پیگیري ها: 154 مورد

   تعداد بازدید منزل: 31 مورد

14

لیست کمک هاي مالی و اقالم اهدا شده: 

   اهداي لواز مالتحریر به 120 نفر

   اهداي پک لوازم بهداشتی به همۀ کودکان شامل ماسک پارچ هاي، صابون، شامپو، مسواك و لیوان

   تهیه داروي دپاکین یک جعبه

   اهداي لوازم منزل به 2 خانواده

   اهداي موبایل: 2 مورد

   پرداخت هزینه آزمایش و داروها: 26 مورد

   اهداي بسته مواد غذایی: 40 مورد

   اهداي بخاري و فرش: 1 مورد

  اهداي نوار بهداشتی: 36 مورد

   اهداي قرص اسید فولیک به همۀ کودکان

   شارژ بسته اینترنت: 173 مورد 

واحد مددکاري اجتماعی
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زمستان1400

   تعداد ارجاعات درمانی: 64 مورد

   تعداد مصاحب ههاي مددکار ياجتماعی، مداخله در بحران و پیگیر يها: 250 مورد

   تعداد بازدید منزل: 36 مورد

لیست کمک هاي مالی و اقالم اهدا شده:

   اهداي اسید فولیک به همۀ کودکان

   اهداي کاپشن به 54 کودك

   اهداي شربت ضدسرفه به تعداد کودکان و اعضاي خانوادة آ نها

   اهداي نوار بهداشتی 59 مورد

   اهداي بست ههاي عیدي شامل تیشرت، شلوار، روپوش و لواز مالتحریر به همۀ کودکان

   اهداي بست ههاي موادغذایی شامل برنج، روغن، رب، ماکارونی، سویا، گوشت مواد غذایی شامل برنج، روغن، 

رب، ماکارونی، سویا، گوشت، قند، حبوبات، چاي،شکر،خمیردندان، صابون و شامپو  26مورد

   اهداي بخاري و فرش 3 مورد

   اهداي کفش، کیف و لباس گرم به تعدادي از کودکان و خانواد هها

   پرداخت هزینۀ عمل لوزه یکی از کودکان

   پرداخت هزینۀ ترخیص دو نفر از کودکان از بیمارستان طبی کودکان

   پرداخت هزینۀ آزمایش، سی تی اسکن، نوار مغز و ام آر آي 7 نفر

ب) پروژه هاي خاص 

   طرح غربالگري کودکان مؤسسه در بهمن و اسفند1400

کودکان  نام  ثبت  براي  مراجعه  افزایش  با  اخیر،  افغانستانی طی یک سال  پناهجویان  افزایش  به  توجه  با 

مواجه بودیم که به دلیل شرایط امکان پذیرش همه کودکان وجود نداشت. بنابراین طی جلس ههاي متعدد 

با واحدهاي دیگر اقدام به اجراي پروژه غربالگري کودکان جهت کاهش تعداد خدم تگیرندگان و تسهیل 

شرایط کودکان براي ارجاع به مدارس دولتی کردیم. 

منزل  از  بازدید  و  عمیق  مصاحبۀ  وسیلۀ  به  را  دقیقی  ارزیاب یهاي  ماه  دو  طی  اجتماعی  مددکاري  واحد 

مددجویان طبق مقاطع تحصیلی انجام داد. در جلسۀ نهایی با توافق واحد روانشناسی و آموزش قرار شد که 

کال سهاي پی شدبستانی و اول ابتدایی در سال آینده حذف شود و از بین دان شآموزان کالس اول 15 نفر 

وارد مقطع باالتر و سایرین در دیگر مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی ثبت نام شوند.

   طرح کارگاه آمادگی براي دوران بلوغ دختران نوجوان در شرایط آسیب

در واحد مددکاري اجتماعی کارگروهی از مددکاران اجتماعی جهت پژوهش، تدوین و اجرا طرح تشکیل 

گروه براي دختران نوجوان مؤسسه یاریگران کودکان کار پویا تشکیل شده است.

در این طرح موضوعات مرتبط با بلوغ به صورت بوم یسازي شده به گروه هدف ارائه خواهد شد. نحوة اجراي 

این طرح به صورت گروه آموزش یمشاور هاي است و در سال 1401 اجرا م یشود.



 د) دستاوردها

1- بهبود وضعیت سالمت گروه هدف به دلیل مداخل ههاي به موقع و پیگیري مستمر که موارد زیر نقش

 مهمی براي رسیدن به این هدف داشتند:

   ارائه خدمات رایگان دندا نپزشکی به کودکان 

   ویزیت و درمان رایگان متخصص گوش، خلق و بینی در بیمارستان امیراعلم  

  ویزیت و درمان رایگان مادران توسط متخصص زنان در درمانگاه فرهنگیان

   معاینه رایگان کودکان توسط پزشک اطفال

   ارجاع مادران به روانپزشک داوطلب در بیمارستان امام حسین

   ارتباط با واحد مددکاري اجتماعی مرکز طبی کودکان جهت کاهش هزین ههاي بستري کودکان

   ارتباط مستمر با اسپانسرها براي دریافت هزین ههاي درمانی در شرایط فوري 

آ نها در جهت  از  نقدي  و غیر  نقدي  اهمیت سالمت کودکان و حمایت  به     آگا هکردن خانواد هها نسبت 

درمان بیمار يها 

   پیگیر يهاي مددکاران اجتماعی مؤسسه در تمام مراحل درمان

   حمایت عاطفی از خانواد ههاي درگیر بیماري 

2- افزایش بهداشت دختران نوجوان مؤسسه در زمان عادت ماهانه 

3- بهبود کیفیت زندگی تعدادي از خانواد هها به دلیل ارائه امکانات رفاهی 

4- افزایش آگاهی والدین از مصادیق کود كآزاري 

5-افزایش آگاهی همکاران و مددجویان نسبت به حرفه مددکار ياجتماعی و دایرة فعالی تهاي این رشته

6- احترام قائ لشدن به قوانین مؤسسه توسط مادران و کودکان به دلیل آموز شهاي مستمر فردي و گروهی

7- کاهش خشونت خانگی بین خانواد هها
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جداول و نمودارها

ردیف
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زمستانپاییزفعالیت ها

173

154
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ارجاعات درمانی

مداخله در بحران-

مصاحبه- پیگیري

بازدید از منزل



اقدامات جاري 

   ارزیابی و شروع مداخالت درمانی براي کودکانی که از بخ شهاي روانشناسی و به خصوص آموزش مدرسه 

معرفی شدند، انجام شد و در صورت لزوم جلسات گفتاردرمانی آنها ادامه پیدا کرد.

   هرجلسۀ گفتاردرمانی در حدود 30 دقیقه برگزار شد.

   همچنین به تعدادي از مادران جهت چگونگی انجام تمری نها و پیگیري جلسات، مشاور ههاي الزم داده شد.

دستاوردها

یادگیري،  زمینه  در  پیشرف تهایی  است،  انجام  حال  در  آنها  گفتاردرمانی  جلسات  که  دان شآموزانی     در 

حافظۀ فعال، برقراري ارتباط اجتماعی و اولیه، حافظۀ شنیداري و بینایی، کاهش شدت لکنت و ... حاصل 

شده است.

   همچنین حدود 5 کودك دیگر که از بخش آموزش مدرسه معرفی شده بودند، مورد ارزیابی قرار گرفتند 

و براي بعضی از آنها مداخل ههاي 3 الی 4 جلس هاي انجام شد و سپس ترخیص شدند تا براساس اولویت 

دان شآموزان دیگر مورد مداخله قرار بگیرند و مجدد در صورت نیاز، جلسات مداخل هاي آنان نیز ادامه پیدا کند.

1920

جدول فعالیت هاي انجام شده

نام دانش آموز

دانش آموز شماره 1

دانش آموز شماره 2

دانش آموز شماره 3

دانش آموز شماره 4

دانش آموز شماره 5

دانش آموز شماره 6

تعداد جلسات

4 جلسه

هفته اي یک جلسه در فصل 

اخیر

4 جلسه

هفته اي یک جلسه در فصل 

اخیر

7 جلسه

هفته اي یک جلسه از زمان 

معرفی

مداخل ههاي انجام شده

اختالل  به  مربوط  مداخل ههاي 
اختالل  و  نوشتن  و  خواندن 
ریاضی (آگاهی واجی، حافظه ي 
این  بینایی و... در  شنیداري و 

خصوص تمرین شدند)

اختالل  به  مربوط  مداخل ههاي 
یادگیري و کاهش شدت لکنت

مهارت هاي اجتماعی و برقراري 
ارتباط اولیه، حافظۀ شنیداري و 
به  مربوط  تمری نهاي  بینایی، 

اختالل تولید و...

حافظۀ شنیداري و بینایی، 
شناخت میو هها و حیوانات، 

شمارش اعداد و سایر تمرینات 
شناختی

به شناخت،  مربوط  تمری نهاي 
کاربرد اشیاء، حافظه  شنیداري، 
شمارشا عداد، شناخت میو هها و 
حیوانات، برقراري ارتباط اولیه 

و اجتماعی و...

تمری نهاي مربوط به حوز ههاي 
شناختی و همچنین تمری نهاي 
مربوط به اختالل تولید و تلفظ

کارگروه گفتار درمانی



دستاوردها:

   بهبود مهار تهاي حرکتی دان شآموزان

   پیشرفت در کال سهاي ورزشی دان شآموزان

   تقویت عضالت دان شآموزان

   جلوگیري از بی تحرکی دان شآموزان 

   انعطاف عضالت دان شآموزان

   تقویت مهار تهاي گروهی دان شآموزان

و  کارد  لبا سپوشیدن،  روزمره(  فعالی تهاي  انجا مدادن  راحت  براي  دان شآموزان  بدن  استقامت     باالبردن 

چنگال دس تگرفتن)...

   توانایی حفظ تعادل و وضعیت کنونی بدن، خواه ایستا، خواه پویا( درحال حرکت)، یا چرخشی دان شآموزان

   تقویت میا نتنه (یا ب هعبارتی عضالت مرکزي بزرگ) جهت باالبردن ثبات و پایداري بدنی دان شآموزان
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کارگروه ورزش و مهار تهاي حرکتی

سال پاییز و زمستان 1400

   ارزیابی مهار تهاي حرکتی دان شآموزان جدید مقطع پیش دبستان تا سوم ابتدایی

   برگزاري کالس دفاع شخصی براي پسرها روزهاي شنبه در جوانکده صبح رویش 

   برگزاري کالس کاراته دختران در سالن جوانکده صبح رویش 

   برگزاري کالس یوگا براي دختران کالس اول تا ششم ابتدایی روزهاي دوشنبه در اتاق باز يهاي حرکتی 

   برگزاري کالس پارکور براي پسرها مقطع دوم تا ششم ابتدایی روزهاي شنبه در پارك بهاران 

   برگزاري کالس آمادگی جسمانی براي پسرهاي کالس اول ابتدایی روزهاي پنجشنبه در اتاق باز يهاي حرکتی 

   برگزاري کالس باز يهاي حرکتی براي مقطع پی شدبستان در روزهاي چهارشنبه 

   هماهنگی با بخش آموزش براي کی سور كهاي حرکتی 

   حضور در مؤسسه و برگزاري کال سهاي ورزش و بازي و حرکت در روزهاي شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 

   ارائه تمرینات تخصصی براي آماد هشدن دان شآموزان براي بهتر انجا مدادن فعالی تهاي روزانه

باز يهاي ریتمیک، آمادگی جسمانی  دریاف تها و پرتا بها،     آموزش طنا ببازي، تعادل، هماهنگی بدن، 

باز يهاي ایستگاهی و باز يهاي واکنشی، ژیمناستیک، انعطاف، کاراته، دفاع شخصی ، پارکور 

   آموز شهاي همسان( کم کگرفتن از خود دان شآموزان)
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پروژ ههاي خاص:

   برگزاري جشن شب یلدا با همکاري واحد آموزش و تهیه بست ههاي هدیه کودکان و خانواد هها براي شب یلدا

   تهیه بست ههاي هدیه براي کودکان مؤسسه در روز جهانی کودك

   تهیه نیازمند يهاي مربوط به نوروز کودکان و خانواد ههایشان

   برگزاري جشن عید نوروز با همکاري واحد آموزش
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جداول و نمودارها

اقدامات جاري:

   برگزاري جلسه با مدیرعامل و دیگر واحدهاي مؤسسه و بررسی نیازمند يهاي آنها جهت اقدام

   برگزاري جلسات مستمر داخلی با اعضاي رواب طعمومی جهت برنام هریزي و بررسی اقدامات

   به روزرسانی سایت و شبک ههاي اجتماعی شامل اینستاگرام، آپارات، تلگرام

   ارتباط با اسپانسرهاي مؤسسه، اطال عرسانی و گزار شدهی به آ نها 

   تهیۀ گزار شهاي عملکردي، مالی و تصویري مؤسسه با همراهی دیگر واحدها براي ارائه به حامیان مؤسسه

   ارتباط با داوطلبان سابق و فعلی مؤسسه و جذب داوطل بهاي جدید 

   مشارکت با واحد مددکاري در تأمین ماهیانۀ بست ههاي غذایی خانوارهاي نیازمند مؤسسه

   مشارکت در اسپانسرینگ و تأمین هزین ههاي نقدي و کاالیی مؤسسه

   تولید محتواهاي ویدئویی، نوشتاري و تصویري از فعالی تهاي مؤسسه

واحد رواب طعمومی


